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प्रस्ताळना  

आजकार तुम्शी जय ळाऱेत जाण्माच्मा लमाच ेअवार, तय ळाऱेत जाणे शी  एक वलडवाभान्म 

गोष्ट आशे. ऩण ऩलूी तव ेनव्शते. वलवाव्मा ळतकाच्मा वरुुलातीरा, अनेक अभेरयकन रोकाॊवाठी 
शे पाय तय एक स्लप्नच  शोते. त्मातून तुम्शी जय गयीफ, भरुगी, आणण आफ्रिकी लॊळाच्मा अवार, 

तय भग ऩशामराच नको. तुभच्मावाठी ळाऱेत जाणे अळक्मच शोते.  

ऩण तयीशी काशी रोक स्लप्न ऩाशत अवत. भेयी भॎक्क्रओड फेथ्मनू  गयीफ शोती, भरुगी शोती 
आणण आफ्रिकी  लॊळाचीशी शोती ऩण ततने आऩल्मा स्लप्नाचा ऩाठऩयुाला केरा आणण इतयाॊनाशी 
त्मात वाभालनू घेतर.े शी  ततचीच गोष्ट आशे.  

श्रीभती फेथ्मनू वायख्मा स्लप्न ऩाशणाऱ्मा भहशरा जे काशी वाध्म कयतात त्माऩेषा फ्रकतीतयी 
अचधक त्मा इतयाॊना देतात. त्मा स्लत्च ेउदाशयण जगावभोय ठेलतात. आऩल्मा उदाशयणातनू 

त्मा जगारा शळकलतात की  स्लप्न ऩाशणे शी कोणतीशी अळक्मप्राम गोष्ट वाध्म  कयण्माची 
ऩहशरी ऩामयी आशे. म्शणून तुभच्मावभोय जय काशी स्लप्न अवेर, तय त्माचा ऩाठऩयुाला 
कया.  अळक्म लाटणायी गोष्ट प्रत्मषात आणा.  

 

ऍरेक्व शेरी  

वॊऩादक  
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प्रकरि १ 
  

शऴकण्याची संधी  
  

फ्रोरयडा याज्मातीर डटेोना फीच स्टेळनलय मेताना 
आगगाडीने एक राॊफरचक शळटी लाजलरी. येल्लेच्मा 
रुऱाॊजलऱच्मा धऱुीने बयरेल्मा भोकळ्मा भदैानात आफ्रिकी 
लॊळाची काशी भरेु-भरुी खेऱत शोती. गाडी जळी जलऱ आरी, 
तळी शी भरेु गाडीतीर प्रलाळाॊकड ेऩाशत, त्माॊना ‘टाटा’ कयत 

ऩऱून गेरी.  

आगगाडीच्मा एका णखडकीतनू भेयी भॎक्रीओड फेथ्मनू 

आणण त्माॊच्मा चाय लऴाांच्मा भरुाने- अल्फटडनेशी- त्मा भरुाॊना 
‘टाटा’ केरा. भरेु ऩाशून त्माॊना आनॊद झारा ऩण त्माचफयोफय 

त्माॊची काऱजीशी लाटरी. ह्मा भरुाॊनी खये तय आता ळाऱेत 

फवनू शरशामरा आणण लाचामरा शळकामरा शले अवा वलचाय 

त्माॊच्मा भनात आरा. भोठेऩणी काशीतयी चाॊगरा काभ-धॊदा 
कयता मेईर अवे शळषण भरुाॊना शभऱाले अवे त्माॊना लाटे.  

5



त्मावाठीच त्मा १९०४ वारच्मा वप्टेंफय भहशन्मातीर 

एका उकाड्माच्मा हदलळी डटेोना फीचरा आल्मा शोत्मा.  

भेयी फेथ्मनू मा एक तरुण शळक्षषका शोत्मा. १९०४ वारी 
अभेरयकेतीर दक्षषणेकडीर फशुतेक वलड ळशयाॊभध्मे गोऱ्मा 
आणण काळ्मा भरुाॊवाठी स्लतॊत्र ळाऱा आशेत शे त्माॊना भाहशत 

शोते. त्मालेऱी मा दोन्शी लॊळाच्मा भरुाॊनी एकाच ळाऱेत जाणे 

शे कामद्मावलरुद्ध शोते. काशी ळशयाॊभध्मे गोऱ्मा भरुाॊवाठी 
ळाऱा शोत्मा ऩण काळ्मा भरुाॊवाठी ळाऱाच नव्शत्मा, त्माभऱेु 

शी भरेु ळाऱेत जाऊच ळकत नव्शती. माचा फेथ्मनूना पाय 

याग मेत अवे. त्माफाफत आऩण काशी तयी कयामच ेअवा 
त्माॊनी तनश्चम केरा. काळ्मा भरुाॊवाठी त्माॊना अचधक ळाऱा 
शव्मा शोत्मा, आणण त्मा ळाऱा चाॊगल्मा अवामरा शव्मा 
शोत्मा.  

आताच त्माॊनी आगगाडीच्मा णखडकीतनू धऱुीत 

खेऱणायी  भरेु ऩहशरी शोती, रशानऩणी भेयी देखीर तळाच 

शोत्मा. लमाच्मा ११ लऴाांऩमांत त्मा  ळाऱेत गेल्माच 

नव्शत्मा.  त्माॊच्माशून भोठी अवणायी त्माॊची १४ बालॊड ेदेखीर 

कधी ळाऱेत गेरी नव्शती.  
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भेवव्शीर मा दक्षषण कॎ योशरना भधीर त्माॊच्मा गाली 
त्माकाऱी काळ्मा भरुाॊवाठी ळाऱा नव्शती.  

***** 

ऩण नॊतय  ते फदररे शोते. भेयी बाग्मलान शोती. ततरा आता 
ळाऱेत जाता  मेईर अवे ततने  ऐकर,े तो हदलव त्माॊना आताशी 
आठलत शोता. श्री. आणण श्रीभती भॎक्क्रओड शे ततच ेआई-लडीर 

ळशयातून घयी आर ेते एक आनॊदाची फातभी घेऊन. 

त्माॊच्माऩावनू केलऱ ५ भरै अॊतयालय काळ्मा भरुाॊवाठी एक 

ळाऱा उघडण्मात आरी शोती.   शी फातभी ततने ऐकरी, तेव्शा 
ततचा चशेया आॊनदान ेउजऱून तनघारा. ळाऱेत 

जाण्माच े  ततच े स्लप्न आता खये ठयणाय शोते. ऩण भेयीशळलाम 

घयच्मा भळ्माच ेकाभ वाॊबाऱता मेईर का माचा त्माॊना आधी 
वलचाय कयामचा शोता.  

फयाच वलचाय केल्मालय त्माॊनी ठयलरे की भेयी वलड 
बालॊडाॊभध्मे रशान अवल्मान े ळाऱेच्मा लेऱेत ततने भळ्मालय 

काभ नाशी केरे तयी चार ूळकेर. ऩण ततची घयातीर इतय काभे 

भात्र ततने उयरेल्मा लेऱात केरी ऩाहशजेत. आणण ततरा चारत 

ळाऱेत जाले रागेर. ततरा ळाऱेतून नेण्मा-आणण्मावाठी 
कोणाराच लेऱ नव्शता.  

भग ऩढुीर ६ लऴ ेभेयी भॎक्क्रओड गालातीर कच्च्मा 
यस्त्मालरून योज ५ भरै चारत एका खोरीच्मा ळाऱेत जात 

याहशरी.  

भेयी शुळाय शोती, ती ळाऱेत खूऩ रलकय शळकू रागरी 
आणण घयी आल्मालय ती ळाऱेत जे काशी शळकरी अवेर ते 
ततच्मा घयच्माॊना आणण ळजेाय-ऩाजायच्माॊना शळकल ू

रागरी. रलकयच, भेवव्शीरभधीर रोक - काऱे आणण गोये 

देखीर - आऩरी ऩत्र ेलाचनू घ्मामरा ततच्माकड ेमेऊ रागरे. 

त्माॊनी वऩकलरेल्मा काऩवाच ेलजन फ्रकती आशे ते ऩाशून 

त्माची फ्रकॊ भत ठयलण्मावाठीशी ती रोकाॊना भदत करू 

रागरी. दकुानदायारा फ्रकती ऩवेै द्मामच ेमावाठीचा हशळफे 

देखीर त्माॊना करून देऊ रागरी.  

त्मानॊतय शळषकाॊना प्रशळषण देणाऱ्मा उत्तय 

कॎ योशरनातीर एका कॉरेजभध्मे जाण्मावाठी ततरा 
शळष्मलतृ्ती शभऱारी. ततची जाण्माची लेऱ आरी, तेव्शा 
भेवव्शीर गालातरे वगऱे रोक ततरा तनयोऩ द्मामरा आर.े 

त्माॊना ततचा अशबभान लाटत शोता. ततने त्माॊना भदत केरी 
शोती, म्शणून आता त्माॊना ततरा भदत कयामची शोती.  
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काशीॊनी ततच्मावाठी कऩड ेशळलनू आणरे. कोणी ततच्मा 
भोठ्मा प्रलावावाठी शळदोयी फाॊधनू आणरी. वलाांनी  ततरा 
आळीलाडद हदरे.  

उत्तय कॎ योशरनात गेल्मालय भेयीने कवनू अभ्माव केरा. 
अनेक वलऴमाॊलयीर फयीच ऩसु्तके ततने लाचरी. जगाफद्दर 

शळकता मेईर तेलढे वलड ततने शळकून घेतर.े त्माचफयोफय 

ळतेीकाभ, शळलणकाभ, घय चारलणे, आजायी रोकाॊची ळशु्रऴूा, 
भरुाॊना लाढलणे आणण शळकलणे माफाफतशी शभऱेर तेलढी 
भाहशती ततन ेशभऱलरी. आऩल्माकडीर सान इतयाॊना 
देण्माइतऩत तमायी झाल्मालय भेयी शळक्षषका झारी.  

भेवव्शीर भधीर ज्मा ळाऱेत भेयी रशानऩणी शळकत शोती 
त्माच ळाऱेत ती प्रथभ शळक्षषका म्शणून काभ करू रागरी. 
त्मानॊतय ती जॉक्जडमा प्राॊतातीर ऑगस्टा नालाच्मा गाली शभव 

ल्मवुी रेनी माॊनी काळ्मा भरुीॊवाठी एक ळाऱा वरुु केरी शोती, 
ततथ ेत्माॊची भदतनीव म्शणून रुजू झारी. रेनी  माॊच्मा 
ळाऱेलरूनच भेयीरा आऩरी स्लत्ची ळाऱा वरुु कयण्माची 
कल्ऩना आरी.  

रेनी माॊच्मा ळाऱेत एक लऴडबय काभ केल्मानॊतय भेयीची 
अल्फेटडव फेथ्मनू मा शळषकाॊळी ओऱख झारी आणण त्माॊनी 

 

वललाश केरा. ते दोघे फ्रोरयडा प्राॊतातीर ऩरातका मेथे याशू 

रागरे  आणण भेयीन ेदोन लऴ ेतेथीर चचडच्मा ळाऱेत 

शळकलण्माच ेकाभ केरे.  

ऩयॊतु रेनी माॊच्मा ळाऱेची कल्ऩना त्माॊच्मा भनात 

घोऱत शोती. आऩरी स्लत्ची ळाऱा वरुु कयण्मावाठी त्मा 
जागेचा ळोध घेऊ रागल्मा.  

फ्रोरयडाच्मा ऩलूड फ्रकनाऱ्मालय आगगाडीचा भागड तमाय 

कयण्माच्मा काभावाठी अनेक काळ्मा भजुयाॊची बयती 
कयण्मात आरी शोती अवे त्माॊना वभजरे. फयेचवे काभ 

डटेोना फीचच्मा आजूफाजूच्मा ऩरयवयात चार ूशोते. मा 
भजुयाॊफयोफय त्माॊची कुटुॊफेशी आरी  अवणाय आणण त्माॊच्मा 
भरुाॊवाठी ळाऱेची गयज अवणाय शे शी फेथ्मनू माॊच्मा 
रषात आर ेशोते. म्शणून डटेोना फीच शे नली ळाऱा वरुु 

कयण्मावाठी मोग्म हठकाण आशे अवे त्माॊना लाटर.े 

आगगाडी त्मा गालात शळयत अवतानाच रुऱाॊजलऱ 

खेऱणायी भरेु ऩाशून आऩरा तनणडम मोग्म आशे माफद्दर 

त्माॊची  खात्री ऩटरी.  

 

***** 
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ऩण भेयी फेथ्मनू माॊनी माऩलूी कधीच स्लत्ची 
ळाऱा काढरी नव्शती. ळाऱेवाठी इभायत त्माॊना कुठे 

शभऱणाय? ळाऱेवाठी फाके, खुच्माड लगैये जे वाभान 

रागणाय शोते, ते कोठे शभऱणाय? रोक आऩरी भरेु 

त्माॊच्मा ळाऱेत ऩाठलतीर का?  

आगगाडी थाॊफत अवताना त्माॊच्मा भनात अळा 
अनेक प्रश्नाॊच ेकाशूय भाजरे शोते. ऩयॊतु आऩण मातून 

काशी तयी भागड काढू अळी त्माॊना खात्री लाटत शोती. ते 
त्माॊच ेस्लप्न शोते आणण ते त्माॊना प्रत्मषात आणामच े

शोते.  

 

प्रकरि २  
 

कचऱ्याच्या डऩेो जळलचे एक जुने घर   

डटेोनातीर काळ्मा रोकाॊच्मा लस्तीतीर एका रशानळा 
राकडी घयाच ेदाय भेयी फेथ्मनू माॊनी  ठोठालरे. तीन भरुीॊनी 
ते दाय उघडरे आणण दायात एक अनोऱखी फाई आणण त्माॊचा 
रशान भरुगा ऩाशून त्मा आश्चमाडने शव ूरागल्मा. मा भरुी 
शोत्मा रेना, ल्मशुवर आणण रूथ लॉयेन.  

तेलढ्मात त्मा भरुीॊची आई, श्रीभती लॉयेन,  दायाळी 
आल्मा. कोणी ऩाशुणे मेतीर अळी त्माॊची अऩेषा नव्शती, तयी 
त्माॊनी फेथ्मनू माॊच ेस्लागत केरे ऩण त्माॊच्मा चशेऱ्मालय 

वॊभ्रभ स्ऩष्ट हदवत शोता. भेयी फेथ्मनू माॊनी आऩरी ओऱख 

करून हदरी आणण वाॊचगतरे की फ्रोरयडातीर ऩरातकाच्मा 
येव्शयॊड प्रॎटनी त्माॊना त्माॊच्माकड ेऩाठलरे  शोते.  
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फेथ्मनूनी वाॊचगतरे की त्माॊना तनग्रो भरुीॊवाठी एका ळाऱा 
वरुु कयामची शोती. कदाचचत ळाऱा वरुु शोईऩमांत त्माॊना लॉयेन 

माॊच्मा घयी याशता मेईर अवेशी येव्शयॊड प्रॎट माॊनी वचुलरे शोते.  

येव्शयॊड प्रॎट माॊच ेनाल ऐकल्मालय लॉयेन माॊच्मा 
चशेऱ्मालयचा वॊभ्रभ दयू झारा  आणण त्माॊनी शवतभखुाने भेयी 
माॊच ेस्लागत केरे. भेयी फेथ्मनूना त्माॊनी घयात फोरालर ेआणण 

त्मा दोघी फोर ूरागल्मा. थोड्माच लेऱात वलड काशी ठयलण्मात 

आर.े लॉयेन माॊच्मा भरुीॊनी आऩरी खोरी भेयी आणण अल्फटडना 
देण्माच ेकफरू केरे.  

भेयी फेथ्मनू बायालनू गेल्मा. आगगाडीच्मा प्रलावान े

दभल्मा अवल्मा तयीशी एलढ्मातच त्माॊना झोऩ मेणाय नव्शती. 
आता तय काभ वरुु कयामच े शोते. त्मा लॉयेनना म्शणाल्मा की 
त्माॊना आता ळाऱेवाठी एक इभायत ळोधामची शोती. “भरा 
अळी एखादी जागा बाड्माने देऊ ळकेर अवे कोणी तुम्शारा 
भाहशत आशे का?” 

लॉयेननी थोडावा वलचाय केरा. भग त्मा म्शणाल्मा की 
वलल्मम्व नालाच ेएक वतुाय आशेत आणण ऩाभ स्रीटलय 

कचऱ्माच्मा डऩेोजलऱ त्माॊची एक जुनी जागा आशे आणण ती 
त्माॊना बाड्मान ेद्मामची आशे अवे त्माॊना लाटते. फेथ्मनूनी 
रगेच ती जागा ऩाशामरा जामच ेठयलरे.  

वलल्मम्व माॊच्मा जागेकड ेजाताना गोये रोक यशात 

अवरेरा  ऩरयवय आणण काळ्मा रोकाॊची लस्ती मात केलढा भोठा 
पयक आशे शे त्माॊना प्रकऴाडन ेजाणलर.े काळ्मा रोकाॊच्मा लस्तीतीर 

यस्ते कच्च ेशोते, त्मात चचखर आणण भोठे खड्ड ेशोते. ऩामी 
जाणाऱ्माॊवाठी ऩदऩथ तवेच यस्त्मालय हदले देखीर नव्शत.े शी वलड 
वोम स्थातनक प्रळावनाने कयामरा शली शोती, ऩण इथे याशणाये 

रोक काऱे आणण गयीफ शोते म्शणून त्माॊनी त्माकड ेरष हदरे 

नव्शत.े  

भधनूच कुठेतयी एखादे टुभदाय, छान यॊगलरेरे घय हदवामच,े 

ऩण फशुतेक घये ऩडकी आणण झोऩडीलजाच शोती.  त्मात ऩाण्माच े

नऱ देखीर नव्शत.े  

डटेोना  फीचच्मा गोये रोक याशत अवरेल्मा बागात छान 

भोठारी घये आणण हदभाखदाय शॉटेरे शोती. वयेुख फाॊधणीच ेयस्ते 
शोते आणण  यस्त्माॊलय गॎवच्मा  हदव्माॊची वोम देखीर शोती. कधीतयी 
त्माॊच्मा रोकाॊना वदु्धा अळा ववुलधा अवरेल्मा वुॊदय घयाॊत याशता 
मेईर अळी त्माॊना आळा शोती. स्थातनक वयकाय गोऱ्मा रोकाॊना 
जळी भदत कयामच,े तव ेते काळ्माॊना कयत नवत. त्माॊना वलड 
गोष्टी स्लत्च कयाव्मा रागत अवत. ऩण त्मावाठी त्माॊना चाॊगल्मा 
नोकऱ्मा शभऱणे गयजेच ेशोते. आणण त्मावाठी प्रथभ चाॊगल्मा 
ळाऱाॊची गयज आशे शे भेयी फेथ्मनूना ऩक्के भाहशत शोते. म्शणूनच 

त्माॊना त्माॊच्मा रोकाॊवाठी चाॊगरी ळाऱा वरुु कयामची शोती.  
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त्मा जेव्शा वलल्मम्व माॊच्मा जुन्मा, भोडकऱीव आरेल्मा 
घयाळी ऩोचल्मा, तेव्शा वलल्मम्व दायाळीच फवरे शोते.  

“नभस्काय”, त्मा म्शणाल्मा. “भी भेयी फेथ्मनू.” त्मा 
म्शणाल्मा की लॉयेन  माॊनी त्माॊना वाॊचगतरे शोते की, त्माॊच्माकड े

बाड्मान ेजागा शभऱू ळकेर. मा जागेच ेबाड ेकाम अवेर अवेशी 
त्माॊनी वलल्मम्वना  वलचायर.े  

“भी दयभशा ११ डॉरवड बाड्माने शी  जागा तुम्शारा देईन.”  

फेथ्मनू माॊनी आऩरी ऩवड उघडून ऩहशर.े खये तय त्माची 
काशीच गयज नव्शती, कायण त्माॊच्माकड ेनेभके फ्रकती ऩवेै आशेत 

शे त्माॊना भाहशत शोते. त्माॊच्माकड ेफयोफय १ डॉरय आणण ५० वेंट 

शोते, त्माशून अचधकचा  एक ऩवैाशी नव्शता! ऩण शे त्माॊना 
वलल्मम्वना कऱू द्मामच ेनव्शते. थोडा लेऱ आऩल्मा ऩवडभध्मे 

चाचऩणी केल्मालय त्माॊनी ५० वेंट  वलल्मम्व माॊच्मा शातालय 

ठेलरे.  

“धन्मलाद, वय.” त्मा म्शणाल्मा. आणण त्माॊनी 
शवतच  वलल्मम्वना  वाॊचगतरे, की तो घयबाड्माचा ऩहशरा शप्ता 
शोता आणण याहशरेरे १० डॉरय आणण ५० वेंट त्मा भहशना अखेयीव 

देतीर.   

11



वलल्मम्व काशी फोरण्मावाठी तोंड उघडणाय शोते कायण 

अजून त्माॊना थोडीपाय घावाघीव कयामची शोती! ऩण त ेकाशी 
फोरण्माऩलूीच फेथ्मनूनी दाय उघडरे आणण त्मा घयात शळयल्मा. 
त्माॊच्मा भते त्मा दोघाॊभध्मे कयाय झारा शोता आणण आता ती 
जागा त्माॊना शभऱारी शोती.  

आता त्मात काम काम काभ करून घ्मामरा शल ेते 
ऩाशण्माची लेऱ आरी शोती. वॊऩणूड जागेरा प्रथभ यॊग देण्माची 
जरूय शोती. त्मात खारच्मा भजल्मालय चाय आणण लयच्मा 
भजल्मालय तीन खोल्मा शोत्मा. एक ळकेोटीची जागा शोती, ऩण 

त्माॊना एक ळगेडीशी आणाली रागणाय शोती. णखडक्मा चाॊगल्मा 
क्स्थतीत शोत्मा. वगऱीकड ेधऱू आणण कोळ्माची जाऱी 
ऩवयरी शोती. ऩण त्मा आता खूऩच उल्शशवत झाल्मा शोत्मा 
आणण शी  जागा रलकयच लाऩयण्माजोगी शोईर माची त्माॊना 
खात्री लाटू रागरी शोती.   

त्मा ऩयत दायाळी आल्मा आणण तुटरेल्मा ऩामऱ्माॊकड े

त्माॊच ेरष गेरे. त्मा ऩण दरुुस्त कयाव्मा रागणाय शोत्मा. भग 

आणखी कळाचाच वलचाय न कयता त्माॊनी वलल्मम्वचा तनयोऩ 

घेतरा आणण त्मा घाईनेच ततथनू तनघाल्मा.  

फेथ्मनूना  आता जागा तय शभऱारी शोती, ऩण ळाऱा वरुु 

कयण्माऩलूी फयीच तमायी कयाली रागणाय शोती.   

ऩण त्माॊना त्माची काऱजी लाटत नव्शती. त्माॊचा 
स्लत्लय वलश्लाव शोता. आऩल्मा स्लप्नाॊलय वलश्लाव शोता. 
आऩल्मा रोकाॊलय वलश्लाव शोता आणण देलालय वलश्लाव शोता. 
मातून काशीतयी भागड तनघेर अळी त्माॊना खात्री लाटत शोती.  

फेथ्मनूनी  आता अक्जफात लेऱ दलडरा नाशी. 
आजूफाजूच्मा घयी जाऊन त्माॊनी आऩल्मा ळाऱेफद्दर 

वाॊगामरा वरुुलात केरी. यवललायी चचडभध्मे जाऊन ततथेशी 
माफाफत फोरामरा वरुुलात केरी. कुठेशी एखादे दाय हदवरे 

की  त्मा त ेठोठालत अवत. यस्त्माच्मा फाजूरा दोन रोक जयी 
उबे अवरे, तयी त्मा त्माॊच्माकड ेजात. त्मा आता राजाऱू 

याहशल्मा नव्शत्मा.  

“भाझी ळाऱा शी भरुीॊची ळाऱा अवेर” अवे त्मा वाॊगत. 

कायण चाॊगरी नोकयी शभऱण्मावाठी भरुग्माॊऩेषाशी भरुीॊना 
अचधक भदतीची गयज शोती अवे त्माॊच ेभत शोते. भरेु 

ळतेालय काभ कयता कयता जी कौळल्मे शळकत त्माभऱेु 

त्माॊना भळ्मात फ्रकॊ ला रोशभागड फनलण्मावाठी भजूय म्शणून 

काभ शभऱणे वशज ळक्म शोत अवे. त्मा काशी पाय चाॊगल्मा 
नोकऱ्मा शोत्मा अवे नव्शे, ऩण भरुीॊना शळषण फ्रकॊ ला वलळऴे 

कौळल्म नवताना ज्मा नोकऱ्मा शभऱणे ळक्म शोते त्माऩेषा 
भरुाॊना मा काभाॊलय अचधक ऩवेै शभऱत अवत.  
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“शी नव्मा प्रकायची ळाऱा अवेर, भाझ्मा ळाऱेतीर  भरुीॊना भी 
कराकौळल्मे आणण घयावाठी उऩमकु्त अवे शळषण देणाय आशे” अवे 

त्मा वाॊगत अवत. “योजगाय शभऱण्माव उऩमोगी ऩडरे अवे शळषण 

भी देणाय आशे. आऩरी फदु्धी, शात आणण चाॊगुरऩणा कवा लाऩयामचा 
शे भी त्माॊना शळकलणाय आशे. त्मा फदु्धी लाऩरून वलचाय कयतीर, 

शातान ेकाभ कयतीर आणण त्माॊच्मा रृदमात श्रद्धा आणण वलश्लाव 

अवेर.” त्माॊच ेफोरणे रोक ऐकून घेत अवत आणण त्मा जे वाॊगत 

शोत्मा ते त्माॊना ऩटत शोते.  

फेथ्मनू फाई ज्मा रोकाॊळी फोरत शोत्मा, त्माॊच्माकड ेपायव ेऩवेै 

नव्शत े, ऩण फाईंनी भदत भाचगतरी की ते भदत कयत अवत. ते 
आऩल्मा घयातीर  आणण फागेतीर अन्नधान्म देत. भावे आणण 

कोंफडीच ेऩदाथड तमाय करून ते वलकून आरेरे ऩवेै त ेळाऱा वरुु 

कयण्मावाठी भदत म्शणून देत अवत.  

फयोफय भरेु अवरेरे रोक बेटरे की त्मा  त्माॊना ळाऱेत 

ऩाठलामची वलनॊती कयत अवत.  आठलड्मारा त्मा ५० वेंट इतकीच 

पी घेत अवत. जय ती देखीर त्माॊना ऩयलडत नवेर, तयीशी भरुीॊना 
ळाऱेत ऩाठला अवेच वाॊगत अवत. खचाडची तोंडशभऱलणी कयण्माचा 
काशीतयी  भागड तनघेर अवा त्माॊचा वलश्लाव शोता.   

त्मा गोऱ्मा रोकाॊच्मा बागातशी जात अवत. दायालयची 
घॊटी  लाजलनू जे कोणी बेटेर, त्माॊच्माळी त्मा फोरत अवत.    

त्मा गोऱ्मा रोकाॊच्मा चचडभध्मे, त्माॊच्मा क्रफभध्मे, अळा 
कोणत्माशी हठकाणी जात. प्रत्मेक हठकाणी त्मा ऩवेै, अन्नधान्म, 

जुने पतनडचय, कऩड,े फ्रकॊ ला ळाऱेवाठी उऩमोगी  ऩडरे अवे काशीशी 
देण्माची वलनॊती कयत अवत. काशी रोक भदत कयत ऩण 

अनेकदा रोक त्माॊच ेम्शणणे ऐकून घेण्मावशी तमाय नवत. काशी 
उद्धटऩणे लागत. ऩण फेथ्मनू फाई नेशभी नम्रतेनेच फोरत. “तुभचा 
लेऱ हदरात त्माफद्दर धन्मलाद” अवे ळाॊतऩणे म्शणून त्मा तनघनू 

जात.  

अनेक हदलव त्मा रोकाॊना आऩल्मा ळाऱेफाफत वाॊगत शोत्मा. 
अनेक हदलव त्मा आशरळान शॉटेराॊच्मा भागच्मा फाजूच्मा 
कचऱ्माकड ेआणण ळाऱेजलऱच्मा कचया डऩेोकड ेजात याहशल्मा. 
रयकाभे डफ ेआणण खोकी त्मा भागून आणामच्मा. राकडाच्मा 
तुटक्मा पळ्मा, भोडक्मा खुच्माड, जुने कऩड ेआणण पुटकी बाॊडी 
त्माॊना वाऩडामची.  

मा वलड गोष्टी त्मा जुन्मा घयात घेऊन जामच्मा आणण त्माॊची 
दरुुस्ती कयामच्मा. ऩठु्ठम्ाच्मा खोक्माॊची त्माॊनी फाके फनलरी. 
वॊत्रमाॊच्मा जुन्मा खोक्माॊचा फवण्मावाठी लाऩय केरा. एक भोठे 

खोके फनरे त्माॊच ेटेफर. उरट्मा करून ठेलरेल्मा एका वऩ ॊऩालय 

त्मा फवामच्मा. ळजेाऱ्माॊनी त्माॊना जभीन आणण णखडक्मा स्लच्छ 

कयामरा, आणण मा जागेरा आतून- फाशेरून यॊगलामरा भदत 

केरी.  
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थोड्माच आठलड्माॊत शी जुनी जागा ळाऱेवायखी हदव ू

रागरी. ऩण ळाऱेची अळी तमायी वरुु अवतानाच 

त्माॊच्मावभोय नव्मा वभस्मा उभ्मा याहशल्मा. केलऱ ऩहशल्मा 
भहशन्माच ेबाड ेदेता मेईर इतकेच ऩवेै त्माॊना शभऱारे शोते. 
ळाऱा चार ूठेलण्मावाठी अन्नधान्म आणण इतय वाभान 

वलकत घ्माल ेरागणाय शोते, आणण त्माॊच्माकड ेपक्त एकच 

डॉरय शळल्रक याहशरा शोता. आता काम कयामच?े ते त्माॊना 
भाहशत नव्शत,े ऩण काशीतयी भागड तनघेर अवा त्माॊना 
वलश्लाव लाटत शोता.  
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प्रकरि ३ 
  

ऴालेसाठी खाऊची वळक्री आणि गािी  

फेथ्मनूफाई रोशभागाडलय काभ कयणाऱ्मा रोकाॊचा 
वलचाय कयत शोत्मा. त्माॊच्मा भनात डटेोनाभधीर आणण 

आशरळान शॉटेरात याशणाऱ्मा श्रीभॊत रोकाॊचाशी वलचाय 

आरा. ळाऱा चारलण्मावाठी ऩवेै कवे शभऱलालेत माचाच 

त्मा वलचाय कयत शोत्मा. त्माॊना एक कल्ऩना वचुरी.  

“ऩाम” (एक प्रकायचा गोड ऩदाथड)! यताळ्माचा गोड 

ऩदाथड फनलनू तो वलकामचा. त्मावाठी काम काम रागेर 

माचा त्मा वलचाय करू रागल्मा.  “ऩाम” फनलण्माच ेवाच,े 

यताऱी शळजलण्मावाठी भोठे बाॊड,े भदैा, रोणी, अॊडी आणण 

वाखय. शे वलड घेण्मावाठी एक डॉरय ऩयेुवा नव्शता.  ऩण जे 

वलकत घेता मेणे ळक्म नव्शत,े ते त्मा उधाय घेऊ ळकतीर. 

काशी तयी भागड वाऩडरेच.  

लॉयेन माॊनी भदैा आणण रोणी उधाय हदरे. भग दकुानात 

जाऊन फेथ्मनूफाईंनी आऩरा अखेयचा डॉरय खचड करून 

वाच,े भोठे बाॊड,े अॊडी, वाखय आणण यताऱी वलकत घेतरी. 
प्रत्मेक लस्तू लेगलेगऱी फाॊधनू द्मामरा त्माॊनी 
दकुानदायारा वाॊचगतरे. ळाऱा वरुु झारी की शा कागद 

भरुीॊना शरहशण्मावाठी लाऩयता मेणाय शोता.  

आता फेथ्मनूफाईंना ळाऱेवाठी ऩवेै जभलण्माचा एक 

भागड वाऩडरा शोता. त्माॊनी केरेरे “ऩाम” चाॊगरे वलकरे 
जाऊ रागरे. ळाऱा वरुु कयण्मावाठी जरूय ती यक्कभ आता 
त्माॊच्माकड ेजभरी.  

४ ऑक्टोफय १९०४ योजी, ळक्म तततक्मा नीटनेटक्मा 
केरेल्मा मा राकडी घयाच्मा दायात फेथ्मनूफाई उभ्मा 
याहशल्मा. दायाफाशेय ऍन, वेरेस्ट, रेना, ल्मशुवर आणण 

रूथ  मा ८ त े१२ लऴाांच्मा लमोगटातीर ५ भरुी ळाऱेत ऩाऊर 

टाकण्माची लाट ऩाशत उभ्मा शोत्मा. त्मा गयीफ घयातीर 

शोत्मा आणण  अनलाणीच आल्मा शोत्मा, त्माॊच्मा कऩड्माॊना 
अनेक हठगऱे रालरेरी शोती. ऩण ळाऱेत जाता मेणाय 

म्शणून त्मा खूऴ शोत्मा.  
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फेथ्मनूफाईंनी एक रशानळी घॊटी लाजलरी आणण प्रत्मेक 

भरुीच ेनाल घेतर.े एकेक जण आत आल्मा तव ेफाईंनी त्माॊच े

स्लागत केरे, “गुड भॉतनांग, भी आशे फेथ्मनूफाई. आत मा. भी 
तुभचीच लाट ऩाशत शोते. तुम्शारा इथे मामरा  आलडरे अळी 
भरा आळा आशे.”  

वगळ्मा भरुी आऩल्मा खोक्माच्मा फाकाॊळी आल्मालय 

फाईंनी एक प्राथडना म्शटरी. भग त्माॊनी वलड भरुीॊना आणण 

अल्फटडरा  एक प्राथडना म्शणामरा शळकलरी.  

फाई आता त्माॊच्मा उरट्मा केरेल्मा वऩ ॊऩाच्मा खुचीलय 

फवल्मा. त्माॊच्मावभोय त्माॊच ेखोक्माच ेटेफर ठेलरेरे शोते, 
त्मारा एक यॊगीत काऩड गुॊडाऱरे शोते. त्माॊनी भरुीॊना 
शळकलामरा वरुुलात केरी. ऩेक्न्वरी ऐलजी त्मा राकडाच्मा 
जऱक्मा काड्मा  लाऩयत शोत्मा. छोट्मा  फेयीॊचा यव शोती त्माॊची 
ळाई. कोंफडीची आणण फदकाॊची वऩवे म्शणजे त्माॊच ेऩेन शोते. 
फ्रकयाणा दकुानातून वाभान गुॊडाऱून आरेरा कागद त्मा 
अभ्मावारा लाऩयत शोत्मा. त्माॊच्माकड ेऩसु्तके नव्शती, ऩण 

तयीशी त्माॊचा अभ्माव भात्र वरुु झारा शोता.  

भोठ्मा झाल्मालय त्माॊना ज्माभऱेु चाॊगल्मा नोकऱ्मा 
शभऱतीर आणण स्लत्ऩयुते चाॊगरे कभालता मेईर, अळी 
कौळल्मे त्माॊनी भरुीॊना शळकलरी.  
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 शरहशणे, लाचणे, अॊकगणणत मा  खेयीज त्माॊनी भरुीॊना कवलता 
ऩाठ करून म्शणामरा आणण चचत्र ेकाढून ती यॊगलामरा देखीर 

शळकलरे. त्माच फयोफय त्माॊना स्लमॊऩाक कयामरा, नीट नेटके 

याशामरा आणण आयोग्माची काऱजी घ्मामराशी शळकलरे. त्मा कऩड े

शळलामरा शळकल्मा, तवेच झाडू आणण वतयॊज्मा  फनलामरा आणण 

जुन्मा वाभानातीर पुटकी बाॊडी आणण पतनडचय दरुुस्त कयामराशी 
शळकल्मा. इतय कोठेशी शळकता मेणाय नाशीत अळा अनेक गोष्टी त्मा 
फेथ्मनूफाईंच्मा ळाऱेत शळकल्मा.  

आता अचधकाचधक ऩारक आऩल्मा भरुीॊना फेथ्मनूफाईंच्मा 
ळाऱेत ऩाठल ूरागरे. त्माऩकैी पायच थोड ेदय आठलड्माची पी देऊ 

ळकत शोते. भग फेथ्मनूफाई अचधकाचधक “ऩाम” फनलनू वलकू 

रागल्मा आणण ळाऱेतल्मा भरुी त्माॊना त्मात भदत करू  रागल्मा. 
तयीशी, ळाऱा जवजळी लाढू रागरी, तवा ततचा खचडशी लाढू रागरा. 
ळाऱा चारलण्मावाठी जे वलड वाभान आणाल ेरागे त्माचा खचड 
यताळ्माच े “ऩाम” वलकून आरेल्मा ऩळैातून बागेना.  

भग फाईंनी ऩवेै उबे कयण्मावाठी आणखी एक भागड ळोधरा. 
आऩल्मारा गाणी म्शणामरा फ्रकती आलडते त ेत्माॊना आठलरे. शभव 

रेनीॊच्मा ळाऱेत शळकलत अवताना त्मा वभशूगीतात बाग घेत 

अवत. शा गाणाया गट चचडभध्मे आणण रोकाॊच्मा घयी देखीर जाऊन 

गात  अवे. रोक त्मावाठी ऩवेै देत अवत.  
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त्मा ऩळैाचा उऩमोग शभव रेनी ळाऱा चारलण्मावाठी कयत 

अवत. फेथ्मनूफाईंना लाटर ेकी डटेोना फीचरा एका चाॊगल्मा 
“कोयव” (गाणाया वभशू) ची गयज आशे आणण ळाऱेरा ऩळैाची.  

दवुऱ्मा हदलळी फाईंनी ळाऱेत वाॊचगतरे की त्मा आता एक 

“कोयव” वरुु कयणाय आशेत. त्माॊना मेणायी  अनेक गाणी त्माॊनी 
भरुीॊना शळकलरी. आऩरी ऩणजी वोफ्रपमा हशच्माकडून 

रशानऩणी शळकरेरी अनेक गाणीशी त्माॊनी  भरुीॊना शळकलरी. 
त्माॊची ऩणजी ऩक्श्चभ आफ्रिकेतीर एका टोऱी प्रभखुाची नात 

शोती.  

भरुीॊचा शा वॊच घेऊन फाई डटेोनाभधीर चचड, शॉटेर, क्रफ 

अळा हठकाणी जाऊ रागल्मा. गाण्माव वरुुलात कयण्माऩलूी फाई 

आऩल्मा ळाऱेवलऴमी भाहशती वाॊगत अवत. कामडक्रभाच्मा 
ळलेटी त्मा एक जुनी शॎट श्रोत्माॊभधनू फ्रपयलत अवत आणण रोक 

ळाऱेरा भदत म्शणून त्मात ऩवेै टाकत अवत.  

आता अचधकाचधक रोक आऩल्मा भरुीॊना फाईंच्मा ळाऱेत 

ऩाठल ूरागर.े १९०६ वाराऩमांत ळाऱेत जलऱ जलऱ २५० 

वलद्माथी शोते. शळकण्माची इच्छा अवरेल्मा कोणाराच त्मा 
ऩयत ऩाठलत नवत ऩण आता ळाऱेची जागा अऩयुी ऩडू रागरी 
शोती. आता ळाऱेवाठी भोठी जागा आणण अचधक यकभेची गयज 

शोती.  

त्माॊच्मा जागेच्माच भागल्मा फाजूरा एका गोदाभ शोते. 
वलल्मम्वनी  आनॊदाने ते ळाऱेवाठी बाड्मान ेहदरे. ऩण 

त्माची डागडुजी कयाली रागणाय शोती. ऩयत एकदा ळजेाय-

ऩाजायच े रोक आणण ळाऱेतल्मा भरुी त्माॊच्मा भदतीरा 
धालनू आल्मा. ऩयत एकदा फाईंना भागड वाऩडरा शोता.  
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प्रकरि ४ 
  

दऱदऱीच्या जागेचे झाऱे ऴालेचे मैदान  

फेथ्मनूफाई आता काभात इतक्मा फडूुन गेल्मा शोत्मा 
की  त्माॊच ेस्लप्न जयी वाकाय शोत अवरे, तयी त्माचा वलचाय 

कयामरा देखीर त्माॊना आता लेऱ नव्शता. तयीशी एक हदलव 

त्माॊनी ळाऱेच्मा मा दोन्शी जागाॊकड ेनीट तनयखून ऩाहशरे. 

वलद्माचथडनी ळाऱेत मेत-जात अवरेल्मा ऩाशून त्माॊच्मा 
चशेऱ्मालय वभाधानाच ेशव ूझऱकरे. त्माॊनी काळ्मा 
भरुीॊवाठी ळाऱा वरुु केरी शोती आणण ती छान चाररी शोती. 
तयीशी दय भहशन्माची बफरे बागलताना त्माॊची धाॊदर उडत 

शोती.  

दय भहशन्मारा वलल्मम्वना जागेच ेबाड ेद्माल ेरागत 

शोते. ऩण त्माॊनी जय एखादी जभीन वलकत घेतरी, तय तनदान 

बाड ेतयी द्माल ेरागणाय नाशी. कल्ऩना चाॊगरी शोती! जभीन 

त्माॊची स्लत्ची अवेर, आणण त्माॊना भग ळाऱेवाठी शली तळी 
इभायत फाॊधता मेईर.  

भग त्माॊनी गालात अळा जशभनीचा ळोध 

घ्मामरा  वरुुलात केरी. ळाऱेच्मा राकडी इभायतीच्मा 
जलऱच एक भोठी जागा वलकामरा अवल्माच ेत्माॊना 
वभजर.े मा जशभनीबोलती ओक लषृाची उॊच झाड ेशोती. 
ऩण ळलेाळ्मान े लेढरेल्मा झाडाॊच्मा खारी दरदरीच्मा 
जागेत तण आणण कचया बयरेरा  शोता! आणण फ्रकॊ भत! ती 
शोती २५० डॉरवड! ऩण फाई काशीच फोरल्मा नाशीत. 

त्माऐलजी त्माॊनी जशभनीची नीट ऩाशणी केरी.  

त्मा मा जागेकड ेऩाशत अवताना दरदर आणण कचया 
हदवेनावा शोऊ रागरा. त्माच्मा जागी वुॊदय हशयलऱ आणण 

मॉकड च्मा उॊच झाडाॊच्मा वालरीत  यॊगीफेयॊगी पुराॊच ेताटले 

फशयरे. आणण मा हशयलऱीच्मा भध्मालय रार वलटाॊची एक 

भोठी इभायत उबी याहशरी -- त्माॊची नली ळाऱा. मा 
जशभनीलय काम शोऊ ळकते शे त्माॊना हदवरे शोते. आणण ते 
कवे घडलामच ेमाचा भागडशी तनघणाय शोताच.  

ळाऱेत ऩयत जाऊन त्माॊनी शळषकाॊळी, ऩारकाॊळी 
आणण वलद्माथ्माांळी चचाड केरी. त्मा म्शणाल्मा की 
ळाऱेवाठी ऩवेै उबायण्मावाठी त्मा एक आईवक्रीभ ऩाटी 
कयणाय शोत्मा. गालातीर वलाांना त्मा त्मावाठी आभॊत्रण 

देणाय शोत्मा.  
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ळाऱेतीर वलद्माथी, शळषक आणण काशी ऩारकाॊनी 
मावाठी अनेक हदलव बयऩयू ऩरयश्रभ घेतर.े त्माॊनी भोठ्मा 
प्रभाणालय आईवक्रीभ आणण ळकेडो “ऩाम” तमाय 

केरे.  ऩाटीच्मा हदलळी गालातीर वलड रोक आर.े “ऩाम”च्मा 
एका तुकड्माची  फ्रकॊ ला दोन भोठे चभच ेबरून 

आईवक्रीभची  फ्रकॊ भत शोती  एक ऩेनी.  

ऩाटी झाल्मालय फाईंनी वलड चचल्रय गोऱा करून एका 
शातरुभारात फाॊधनू घेतरी आणण त्मा जागेच ेभारक 

फ्रकन्वी माॊच्माकड ेगेल्मा.  

“जागेच्मा फ्रकॊ भतीचा ऩहशरा शप्ता म्शणून फ्रकती 
द्मामरा शलेत?” फाईंनी वलचायर.े  

“तुभच्माकड ेफ्रकती आशेत?” फ्रकन्वीनी वलचायर.े  

फेथ्मनूफाईंनी त्माॊचा शातरुभार उघडरा आणण त्मातून 

५ डॉरयची चचल्रय टेफरालय वाॊडरी.  

षणबय फ्रकन्वी त्मा नाण्माॊकड ेऩाशतच याहशरे. 

“तुभच्माकड ेएलढेच आशेत का?” अवे वलचायताना त्माॊच्मा 
कऩाऱालय आठ्मा ऩडल्मा शोत्मा.  
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“आज भाझ्माकड ेएलढेच आशेत, ऩण भी फाकी 
वगऱेशी  देणाय आशे.”  फेथ्मनू आत्भवलश्लावाने 
म्शणाल्मा, “भरा पक्त थोडा लेऱ द्मा. भी याहशरेरे वलड 
ऩवेै देईन.” 

फ्रकन्वीनी थोडा लेऱा वलचाय केरा आणण फाईंकड ेनीट 

तनयखून ऩहशर.े ते शवतच फाईंना म्शणारे, “ठीक आशे. 

चशेऱ्मालरून तयी तुम्शी प्राभाणणक हदवता. तुम्शी ऩवेै 

फडुलणाय नाशी अवॊ भरा लाटतॊ.”  

फ्रकन्वीना अचधक काशी फोरण्माची वॊधी न देता फाईंनी 
त्माॊच ेआबाय भानरे आणण त्मा ततथनू तनघनूशी गेल्मा. 
त्माच हदलळी दऩुायी फाई, त्माॊच्मा  वलद्माचथडनी आणण इतय 

अनेक रोकाॊनी शभऱून त्मा जागेलयीर तण आणण कचया 
वाप कयामरा वरुुलात केरी.  

रोशभागाडच ेकाभ कयणाऱ्मा काशी रोकाॊनी त्मा 
जागेतीर ऩाणी काढून टाकण्माव भदत केरी. काशी 
भहशन्माॊनी  ती जभीन ऩणूडऩणे कोयडी आणण फाॊधकाभ 

कयण्माजोगी झारी. ऩण त्मा इभायत फाॊधणाय कळी? 

त्मावाठी ऩवेै कवे उबे कयणाय? शे फाॊधकाभ कोण करून 

देईर? 

प्रकरि ५ 
  

अखेर ऴाला तयार झाऱी  

ळाऱेच्मा जुन्मा जागेत फेथ्मनूफाईंनी डटेोना भधीर 

काळ्मा भहशरा आणण ऩरुुऴाॊवाठी वॊध्माकाऱच्मा लेऱी लगड 
घेण्माव वरुुलात केरी. माऩकैी काशी रोक रोशभागाडच ेकाभ 

कयत अवत. इतय रोक  वतुाय, गलॊडी, प्रॊफय, भाऱी फ्रकॊ ला 
मा वलाांच ेभदतनीव म्शणून काभ कयत अवत.  अळी 
वलवलध कौळल्मे अवरेरे रोक ळाऱा फाॊधामरा भदत करू 

ळकतीर अवे फाईंना लाटर.े त्माॊना कोणीतयी तळी वलनॊती 
कयामरा शली शोती. आणण फाईंनी ती केरी.  

शे वलड काभगाय भदत कयामरा अगदी खुळीने तमाय 

झारे, ऩण आऩरे काभ वॊबाऱूनच त्माॊना ळाऱा फाॊधाली 
रागणाय शोती.  
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हदलवा उजेडी जेलढी वलड शभऱेर, त्मात ते ळाऱेच ेकाभ 

कयणाय शोते. तयीशी फेथ्मनूफाईंना ऩणूडलेऱ फाॊधकाभ 

कयणाऱ्माॊची गयज शोतीच. ऩयॊतु, त्माॊच्मा स्लमॊवेलकाॊनी 
काभारा वरुुलात तय केरी. शऱू शऱू त्माॊच्मा प्रौढ वलद्माथ्माांनी 
जभीन खणून वलटाॊच ेफाॊधकाभ कयामरा वरुुलात केरी. त्माॊनी 
राकूड काऩरे आणण नऱ शी  घातर.े ळाऱेच्मा शबॊती आता लय 

चढू रागल्मा शोत्मा.  

फाई आणण त्माॊच ेवलद्माथी वभशूगीते  गाऊन  ऩवेै 

जभलण्माच ेकाभ कयतच शोते. “ऩाम” आणण आईवक्रीभ 

फनलनू वलकण्माच ेकाभशी चार ूशोतेच. ऩयॊतु तयीशी त्मा 
ऩळैातून ळाऱेच्मा इभायतीवाठी लाऱू, वलटा, काचा, नऱ लगैये 

वलड वाहशत्म वलकत घेण्माचा खचड बागणे ळक्मच नव्शत.े ऩणूड 
लेऱ फाॊधकाभ कयणाऱ्मा रोकाॊनाशी  ऩवेै द्माल ेरागणाय शोते.  

आता आणखी ऩवेै शभऱलण्मावाठी नले भागड ळोधण्माचा 
फाई वलचाय करू रागल्मा. गालातीर खूऩ श्रीभॊत अवणाऱ्मा 
काशी गोऱ्मा रोकाॊकड ेत्मा अद्माऩ गेल्मा नव्शत्मा. श्री. जेम्व 

गॎम्फर माॊच्मावायख्मा नेशभी अभेरयकेच्मा उत्तय बागात 

याशणाऱ्मा काशी रोकाॊनी हशलाळ्मात याशण्मावाठी डटेोना फीच 

भध्मे घये फाॊधरेरी शोती. कदाचचत त्माॊच्माऩकैी  काशी जण 

ळाऱेच ेवलश्लस्त शोण्माव तमाय शोतीर - आणण ळाऱा 
चारलण्माव भदत कयतीर?  
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एक हदलळी दऩुायच्मा लेऱी फाई गॎम्फर माॊच्मा भोठ्मा 
आशरळान घयाकड ेआऩल्मा वामकरीलरून तनघाल्मा.  

“इथे ज्मा फाई ळाऱा फाॊधण्माच्मा प्रमत्नाॊत आशेत, त्मा 
तुम्शीच का?” अवे गॎम्फरनी त्माॊना वलचायर.े त्माच ेशोकायाथी 
उत्तय देऊन फेथ्मनूफाईंनी त्माॊना ळाऱेची भाहशती हदरी आणण 

त्माॊना ळाऱा ऩाशण्माव मेण्माच ेआभॊत्रण हदरे. ऩळैावलऴमी त्मा 
काशीच फोरल्मा नाशीत. ते नॊतयशी  कयता मेईर. अगोदय त्माॊना 
ळाऱा प्रत्मष ऩाशू तय द्माली अवा त्माॊनी वलचाय केरा.  

थोड्मा हदलवाॊनी गॎम्फर जुन्मा राकडी ळाऱेत आर.े त्मालेऱी 
वलाांच े“ऩाम” फनलण्माच ेकाभ चाररेर ेशोते. फेथ्मनूफाईंनी त्माॊच े

स्लागत केर ेआणण त्माॊना राकडी घयातीर आणण गोदाभातीर 

अळा दोन्शी ळाऱा फ्रपरून दाखलल्मा. ळाऱेत भरेु फाक म्शणून 

लाऩयत अवरेरी खोकी आणण ऩठु्ठम्ाच े डफ ेत्माॊनी ऩाहशर.े ऩेक्न्वर 

म्शणून लाऩयत अवरेल्मा जऱक्मा काड्मा त्माॊना हदवल्मा. नव्मा 
इभायतीच्मा अधडलट झारेल्मा शबॊतीशी हदवत शोत्मा.  

फेथ्मनूफाईंची शी ळाऱा त्माॊनी आताऩमांत ऩाहशरेल्मा 
कोणत्माशी ळाऱेवायखी हदवत नव्शती. ते गोंधऱून काशीळा 
काऱजीत ऩडरे.  

“तुम्शी भरा वाॊचगतरीत  ती ळाऱा कुठे आशे?” त्माॊनी 
वलचायरे.  
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फेथ्मनूफाईंच ेकयड्मा यॊगाच ेडोऱे चभकू रागरे, शवतच 

त्माॊनी शाताची घडी घातरी. एक शात आऩल्मा रृदमालय ठेलनू 

त्मा आत्भवलश्लावान ेम्शणाल्मा, “भाझ्मा भनातीर एका पाय 

भोठ्मा स्लप्नाच ेतुम्शी वलश्लस्त व्शाल ेअळी भी तुम्शारा 
भनाऩावनू वलनॊती कयते. भाझ्मा रोकाॊवाठी भाझ्मा भनात 

आणण रृदमात जे स्लप्न आशे त्माच ेवलश्लस्त.”  

भेयी फेथ्मनू माॊच्मा डोळ्मात चभकणायी आळा आणण 

त्माॊचा दृढतनश्चम शे दोन्शी गॎम्फर माॊच्मा रषात आर.े काशी 
झार ेतयी त्मा ळाऱा फॊधातीरच माची त्माॊना खात्री लाटरी.  

म्शणून भग गॎम्फर माॊनी वलश्लस्त शोण्माच ेकफरू केरे. 

ळाऱेवॊफॊधीच ेतनणडम घेण्मावाठी भेयी फेथ्मनू आणण इतय 

भॊडऱीॊना बेटण्माच ेत्माॊनी कफरू केरे. आता ते वलडजण 

शभऱून ळाऱा ऩणूड कयण्माची जफाफदायी घेत शोते. 
डटेोनाभधीर काळ्मा भरुाॊच्मा शळषणावाठी ऩयेुळा यकभेची ते 
तयतूद कयणाय शोते.   

त्माॊनतय गॎम्फरनी  १५० डॉरवडचा चके शरहशरा आणण तो 
फेथ्मनू फाईंच्मा शातात हदरा. त्मा चकेलय शरहशरेरी यक्कभ 

ऩाशून त्माॊचा चशेया आॊनदाने पुररा आणण त्माॊनी शस्ताॊदोरन 

केरे. एका चाॊगल्मा बागीदायीची शी वरुुलात शोती.  

ऑक्टोफय १९०७ ऩमांत ळाऱेच्मा नव्मा चाय भाजरी 
इभायतीच ेछत फाॊधनू तमाय झार ेशोते. ऩयॊत ुअद्माऩ 

आतीर फयेच काभ फाकी शोते. जभीन रयकाभी शोती, फऱ्माच 

णखडक्मा अद्माऩ रालण्मात आल्मा नव्शत्मा. ऩयॊत,ु तयीशी 
भरुीॊना नव्मा जागेत आणामच ेअवे फाईंनी ठयलरे आणण 

लगड आता ततथे बरू रागरे.  

नव्मा इभायतीरा त्माॊनी नाल हदरे “पेथ शॉर”. 

ळाऱेच्मा भखु्म दयलाजालय रालरेल्मा ऩाटीलय शरहशरे शोते, 
“शळकण्मावाठी मा” त्माच्माच आतल्मा फाजूरा जी ऩाटी 
शोती त्मालय शरहशरे शोते “वेलेवाठी फाशेय ऩडा”.  

आऩल्मा वलद्माथ्माांनी कवनू अभ्माव कयाला आणण 

त्माचा इतयाॊना भदत कयण्मावाठी उऩमोग कयाला अळी 
फेथ्मनूफाईंची इच्छा शोती. त्माॊनी स्लत्  तेच केरे शोते. 
अनेक रोकाॊच्मा भदतीन-े त्मात गयीफ-श्रीभॊत, काऱे-गोये 

वलड शोते- त्माॊनी रोकाॊना उऩमोग व्शाला म्शणून शी ळाऱा 
उबायरी शोती. काराॊतयाने त्मा म्शणाल्मा, “फऱ्माच 

रोकाॊना लाटते की भी पाय स्लप्ने ऩाशत…े 

ऩण  स्लप्नाॊभधनूच अनेक गोष्टी प्रत्मषात आणता 
मेतात.”   
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समारोऩ  

१९१४ ऩमांत, म्शणजे केलऱ दशाच लऴाांत, फेथ्मनूफाईंची ळाऱा 
ऩणूडऩणे उच्च भाध्मशभक ळाऱा झारी शोती. वॊऩणूड फ्रोरयडा याज्मात 

काळ्मा भरुाॊवाठी त्मा लेऱी केलऱ आणखी एकच उच्च भाध्मशभक 

ळाऱा शोती.  

ळाऱेच्मा वभोयच्मा फाजूरा फेथ्मनूफाईंनी आणखी जभीन खयेदी 
केरी आणण तेथे एक भऱा  वरुु केरा. वलद्माथी त्मा भळ्माची आणण 

तेथीर जनालयाॊची देखबार कयत अवत. तेथीर उत्ऩादनाचा काशी 
बाग ते खाण्मावाठी लाऩयत आणण फाकीचा वलकून शभऱारेरे ऩवेै 

ळाऱेवाठी लाऩयर ेजात. आऩल्मा  वलद्माथ्माांप्रभाणेच त्माॊना ळाऱा 
देखीर स्लालरॊफी फनलामची शोती.  

ळाऱेचा अभ्मावक्रभ ऩणूड करून वलद्माचथडनी  जेव्शा फाशेय ऩडत 

तेव्शा त्माॊना स्लमॊऩाक, आजाऱ्माॊची  ळशु्रऴूा, गशृव्मलस्थाऩन आणण 

शळकलणे मा वलड गोष्टीॊच ेप्रशळषण शभऱारेरे अवे. त्माॊना नोकयी 
शभऱत अवे आणण इतयाॊना शळकण्मावाठी भदतशी कयता मेत अवे. 

काराॊतयाने शी  ळाऱा भरुाॊच्मा ळाऱेळी तनगडडत कयण्मात आरी आणण 

ती ‘फेथ्मनू-कुकभन कॉरेज’ मा नालान ेओऱखरी जाऊ रागरी. भेयी 
फेथ्मनू मा कॉरेजच्मा ऩहशल्मा अध्मष शोत्मा.  

.  
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ऩषृ्ठ ३ : अभेरयकेच्मा दक्षषणेकडीर अनेक याज्माॊभध्मे ‘क्जभ 

क्रो रॉज’ नालाच ेकामदे अक्स्तत्लात शोते. त्मानवुाय  गोऱ्मा 
लणाडच्मा आणण आफ्रिकी लॊळाच्मा अभेरयकन रोकाॊवाठी उद्मान,े 

ळाऱा, ऩाणी वऩण्माच ेनऱ, आगगाडीच ेडफ ेइतकेच नव्शे तय 

टेशरपोन फथू अळाॊवायखी  वालडजतनक हठकाणे तनयतनयाऱी अवत. 

वाधायणऩणे  १८८० ते १९६० ऩमांत शे कामदे अक्स्तत्लात शोते.  

उऩसंहार  

टिप्ऩिे  

भेयी भॎक्क्रमोड फेथ्मनूनी ळाऱेच्मा उबायणीरा वरुुलात 

केरी  त्मालेऱी त्मा कोणी प्रशवद्ध व्मक्ती नव्शत्मा. त्माभऱेु 

लतृ्तऩत्राॊच्मा लाताडशयाॊनी आणण इततशावकायाॊनी दयलेऱी त्मा कुठे 

काम फोरल्मा माची नोंद केरी नव्शती. त्माॊची ळाऱा स्थाऩन 

झाल्मालय आणण आफ्रिकी लॊळाच्मा अभेरयकन  नागरयकाॊच्मा त्मा 
प्रलक्त्मा झाल्मानॊतयच  त्माॊची नोंद घेतरी जाऊ रागरी.  

फेथ्मनूफाईंची गोष्ट शरहशताना त्माॊच्मा काभाची वरुुलात शोऊन 

फयीच लऴ ेगेल्मानॊतय त्माॊच ेचरयत्र ल आठलणी शरहशल्मा गेल्मा, 
त्मालयच आम्शारा वलवॊफाले रागरे. त्माॊच ेळब्द, वलचाय, आणण कृती 
माफद्दर त्मात जे शरहशरे आशे त्माचाच आम्शी आधाय घेतरा आशे. 

त्माॊच ेजे ळब्द अलतयण चचन्शाॊत हदरे आशेत, ते मा ऩसु्तकाॊतून 

घेतरेरे आशेत.  

भेयी फेथ्मनू माॊच े१९५५ भध्मे तनधन झार,े ऩण 

त्माॊनी वरुु केरेरी ळाऱा आजदेखीर अक्स्तत्लात आशे. 

फ्रोरयडाच्मा वऩुीक जशभनीलय ‘फेथ्मनू-कुकभन 

कॉरेज’च्मा अनेक भोठ्मा इभायती अनेक 

एकयाॊलय  ऩवयल्मा आशेत. दयलऴी वभुाये २,३०० भरेु 

आणण भरुी तेथ े शळषण घेतात 
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ऩषृ्ठे ३-४: दक्षषणेकडीर याज्माॊभध्मे काळ्मा भरुाॊवाठी 
प्राथशभक ळाऱा वलखुयरेल्मा शोत्मा. त्माऩकैी फशुतेक 

ळाऱाॊकड ेवाधनवाभगु्री घेण्मावाठी पायच थोड ेऩवेै शोते 
आणण त्मा लऴाडतीर ३-४ भहशनेच चारलल्मा जात. १८८२ 

वारी दक्षषण कॎ योशरना याज्मात वभुाये अध्माडच गालाॊभध्मे 

काळ्मा भरुाॊवाठी ळाऱा शोत्मा. भेवव्शीर भध्मे भात्र 

१८८६ ऩमांत काळ्मा भरुाॊवाठी एकशी ळाऱा नव्शती.  

ऩषृ्ठ ६: श्रीभती फेथ्मनूना काळ्मा भरुाॊवाठी ळाऱा 
उघडण्मात जेलढे स्लायस्म शोते तेलढे श्रीमतु फेथ्मनू माॊना 
नव्शत.े ऩण तयीशी त्माॊच ेस्लप्न वाकाय कयण्मावाठी 
डटेोना फीच मेथे जाण्मावाठी त्माॊनी आऩल्मा ऩत्नीरा 
प्रोत्वाशन हदरे. ळाऱा जवजळी लाढू रागरी, तव ेश्रीभती 
फेथ्मनू आऩरा वलड लेऱ इतयाॊना भदत कयण्मावाठी देतात 

आणण त्माॊना ऩत्नी ल आई म्शणून जगण्मावाठी पायवा 
लेऱच नाशी शे त्माॊच्मा रषात आरे. भग ते एकटेच दक्षषण 

कॎ योशरनारा ऩयत गेरे आणण तेथ े१९१९ भध्मे त्माॊच े

तनधन झार.े  

ऩषृ्ठ ११: अभेरयकेतीर  उत्तयेकडीर  आणण 

दक्षषणेकडीर अनेक याज्माॊतीर आफ्रिकी अभेरयकन रोक 

याशत अवरेल्मा लस्त्मा डटेोना फीच वायख्माच गयीफ 

आणण वलळऴे वोमी - ववुलधा नवरेल्माच शोत्मा.   

 

याज्म वयकाये गोऱ्मा रोकाॊच्मा बागात काळ्मा रोकाॊच्मा 
लवाशती अवरेल्मा बागाऩेषा अचधक ऩवेै खचड कयत अवत. 

उदाशयणाथड, दक्षषण कॎ योशरनात वयकायी ळाऱेतीर प्रत्मेक 

गोऱ्मा भरुाभागे १३.९५ डॉरवड खचड केरे जात अवत, तय 

काळ्मा भरुावाठी केलऱ २.५७ डॉरवड खचड केरे जात अवत.  

ऩषृ्ठ ११:  अनेक ळशयाॊत आणण याज्माॊभध्मे आफ्रिकी 
लॊळाच्मा अभेरयकन रोकाॊना भतदान कयण्माची ऩयलानगी 
नव्शती म्शणूनशी स्थातनक ल याज्म वयकाये त्माॊना भदत कयत 

नवत. वलळऴेत् दक्षषणेकडीर याज्माॊभध्मे गोऱ्मा 
याजकायण्माॊनी वलळऴे तनमभ आणण कय रालनू काऱे रोक 

भतदान करू ळकणाय नाशीत माची तजलीज केरी शोती. 
(माकाऱी गोऱ्मा अथला काळ्मा भहशराॊना भतदानाचा अचधकाय 

नव्शता.) 

मा तनमभाॊनवुाय, भत देण्मावाठी प्रत्मेक ऩरुुऴारा 
शरहशण्मा-लाचण्माच्मा  एका कठीण ऩयीषेत ऩाव व्शाल ेरगे, 

त्माच्मा नाल ेभारभत्ता अवल्माच ेदाखलाल ेरागे फ्रकॊ ला तो कय 

बयत अवल्माचा ऩयुाला द्माला रागे.  मा तनमभाभऱेु काशी 
गयीफ गोऱ्मा रोकाॊनाशी भतदान कयता मेत नवे. भग 

याजकायण्माॊनी मात एक करभ घातर ेकी ‘ज्माॊच े नातेलाईक  

१ जानेलायी १८६७ ऩलूी भतदान करू ळकत अवल्माचा ऩयुाला 
अवेर’ त्माॊना भतदान कयता मेईर. त्मा तायखेऩलूी  
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दक्षषणेकडीर याज्माॊभध्मे आफ्रिकी अभेरयकन रोकाॊना भतदान 

कयता मेत नवे, म्शणून त्माॊच्मा नातेलाईकाॊनाशी १८९५ ते १९१० 

ऩमांत भतदान कयता मेणे ळक्म नव्शत.े शे  करभ ‘ग्रॉडपादय क्रॉज’ 

(आजोफाॊच ेकरभ ) म्शणून ओऱखरे जात अवे.  

ऩषृ्ठ १६: फेथ्मनूफाईंची ळाऱा वयकायी ळाऱा नव्शती. डटेोना 
फीचच े स्थातनक प्रळावन फ्रकॊ ला फ्रोरयडाच ेयाज्म वयकाय  शी ळाऱा 
चारलत नवे फ्रकॊ ला ततचा खचडशी कयत नवे. फाईंना ती खाजगी 
ळाऱाच ठेलामची शोती म्शणजे ळाऱेत काम काम शळकलामच ेशे त्मा 
ठयल ूळकत शोत्मा. ळतेीवाठीची कौळल्मे फ्रकॊ ला शळलणकाभ शे वलऴम 

वयकायी ळाऱेत शळकलत नवत, ऩयॊतु ते वलऴम शळकणे गयजेच ेआशे 

अवे त्माॊच ेभत शोते.  

ऩषृ्ठ २३:  फेथ्मनूफाईंची ळाऱा वरुु झारी तेव्शा त्माॊचा भरुगा 
अल्फटड शा त्मा ळाऱेत शळकणाया एकभेल भरुगा शोता. १९०८ वारी 
जॉक्जडमा याज्मातीर ऍटराॊटा मेथे शभव रेनी माॊच्मा ळाऱेत 

भरुग्माॊना प्रलेळ देण्माव वरुुलात झाल्मालय शळकण्मावाठी तो तेथ े

गेरा.  

ऩषृ्ठ ४०: १९१६ वारच्मा वभुायाव देखीर वॊऩणूड अभेरयकेत 

आफ्रिकी अभेरयकन लॊळाच्मा भरुाॊवाठी केलऱ ६७ वयकायी ळाऱा 
शोत्मा. त्माकाऱी  आफ्रिकी लॊळाची जेभतेभ २०,००० भरेु उच्च 

भाध्मशभक ळाऱेत शळकत शोती. आफ्रिकी लॊळाची फशुतेक भरेु 

केलऱ प्राथशभक ळाऱेतीर चौथीऩमांतच शळकत अवत.  

रयचडड केल्वो न्ममूॉकड  भध्मे याशतात. 

‘करयक्मरुभ कॉन्वेप्ट्व’ भध्मे (अभ्मावक्रभ 

वलऴमक वॊस्था) ते काभ कयतात.  

‘डजे ऑप कयेज’ ल ‘स्टोयीज ऑप अभेरयका’  
मा भाशरकेतीर ‘लॊफ्रकॊ ग पॉय िीडभ’ मा 

ऩसु्तकाॊच ेते रेखक आशेत.   
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स्ळप्न साकार करताना 
भेयी फेथ्मूनची ळाऱा 

 

१९०४ वारी भेयी भक्क्रओड फेथ्मून फ्रोरयडातीर 

डटेोना फीच भध्मे आल्मा, तवे्शा त्माॊच्मा भनात शोत े

एक स्लप्न आणण णखळात शोत ेएक डॉरय आणण  

५० वेंट. अभेरयकेतीर दक्षषणेकडीर याज्माॊभधीर 

लाॊशळकदृष्ट्मा वलबागरेल्मा वभाजातीर आफ्रिकी 
लॊळाच्मा अभेरयकन भुराॊचे बवलष्म शळषणाच्मा 

भाध्मभातून उज्ज्लर कयण्माचे त्माॊचे स्लप्न शोत.े 
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